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PASKUTINE KONTESTO SAVAITE 
BUS ĮDOMIAUSIA

R. MAZILIAUSKIENĖ PIRMOJ, K. SRIU
BIENĖ ANTROJ, O V. STANCIKAS 

TREČIOJ VIETOJ

Mūsų talkininkai pradeda, paskutinę naujų skaitytojų 
vajaus — kontesto savaitę. Paskutinės šios dienos bus įdo
mios, nes kontestininkų lenktynės bus pačiame įsisiūbavime. 
Šios dienos bus lemiančios. Ne tik patys kontestininkai dir
bs visu smarkumu, bet ir visuomenė atydžiai seks jų lemian-

i J ' , čias lenktynes, apie kurias rašysime kasdieną.
į H Praeitų savaitę už pirmų vietų smarkiai varėsi Stan-
, , cikas, Sriubienė ir Mazi)ia<uskienė. Vieūų dienų, vienas iš jų
» ! 1 i i ’ ' ' ’ ' ’ .....Ipįrmon vieton, atsistodavo, o kitų dienų kitas ir lt. Bet, bai

gianti savaitės davinius suskaičiuoti, pasirodė, kad; p-ni Ma-
td Miliauskienė yra pirmoj, p-ni Sriubienė antroj, o V. Stan

čikas trečioj vietoj. Balsų skirtumas tarpi vieno ir kito 
Nedidelis'. Del to sunku būtų pasakyti, kuris iš jų rytoj bust 
pirmutinis. i

NAUJAS WEJLLAND PERKASAS

XT y. , - x u - • i • • .... vi Šiuomi nauju perkasu sujungiamu -----— - -------------------f...........
Nors ™ trys m,.s,, ta1k.n.nka, jauj>0 pusę miluko bal- atidarytas Perkasas yra 25 mylias ilgas.'Atsiėjo 122 milionu dolerių 

MALDI-
sų turi, bet juos energingai vejasi du Petrai — Fabijonaitis 
ir Varakulis. Jiedu kovojo už ketvirtų vietų. Varakulis buvo 
pirmas, bet Fabijonaitis paėmė viršų. Jisai sugrįžo iš Det- 
roit, Mich. ir didelę naujų skaitytojų krūvų atvežė. i

Lenktynės eina. šiaip: , > i i
R. Maziliauskienė ..... . ......... ........ ......................f 512,314
K. Sriubienė....... . ...............  511,365
Vincas Stancikas ........................................... 510,959

> Petras Fabijonaitis ............... t............ .................' 392,780
Petras Varakulis ..................................  357,491

, BL Straukas ........................... . ... ..... . ....... 346,360
Florijonas ©tdStWSr.77.. ; vr 7.• *. 7;J.

CHICAGOJE
GRĄŽINTAS PIRMASIS 

VARDAS

Chicagoj majoraujant Deve 
riui pradėa statyti vandens 
pumpavimo stotis, 4900 So

ATNAU 
NINK1J

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.
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ISPANIJOS PROVINCIJA KATALONUA 
LAIMĖJO SAVYVALDĄ

Keliosdešimts Komunistų
Areštuota Šanghajuje

FRANCIJA DARBUOJASI SUKURTI 
EKONOMINĘ: EUROPOS UNIJĄ

ŠANGHAJUJ AREŠTUOTA 
DAUG KOMUNISTŲ

KATALONIJA LAIMĖJO 
SAVYVALDĄ

MADRIDAS, bal. 19. — Is- 
gįo panijos provincija Kataloni-

i ŠANGHAJUS, bal. 19
Svetimšalių apgyventose

'miesto dalyse policija suėmė j.j® laimėjo savyvaldų. Kata- 
keliasdešimts komunistų. Jų lioniečių vadai išsprendė kol- 

: namuose atliktos kratos. Ras-i kas neatskilti nuo Ispanijos.
rio ir Erie ežerai. Šį mėnesį perkasas bus ta daug įvairių ginklų ir bo- • Tai įvyko po kelių dienų 

mbų, taipat atsiliepimų lape- nuolat vedamų čia ir Barce-

-

MISIONIERIUS APIE KAIT
RAS AFRIKOJ

lių.
Pranešta, kad tuo būdu ko

lonoj derybų.
Dvi Basque nedidelės pro-

munistai rengėsi į kruvinas vincijos irgi reikalauja1 savy- '

LONDONAS, bal. 17. — šv. 
Marijos Panos Willesden, Lo
ndone, bažnyčia buvo pasta
tydinta 1170 metais. Ši baž
nyčia anglams buvo šventa 
vieta ir tenai kas metai su-

18. -NEW YORK, bal 
Kun. Reich, kurs misionie- 
riauja Orange River vikari-
jate, Afrikoj, praneša apie

demonstracijas gegužės 1 d. 
Policija pareiškia, kad šiais 
areštavimais ir kratomis šio
se apylinkėse komunizmui su-

valdos.

KANADA ATSIMOKĖS 
AM. J. VALSTYBĖMS

negirdėtas tenai kaitras. laužytas nugarkaulis.

“Sekti kiti paskui kitus be FRANCIJA DARBUOJAS
kVestem »ve, ir jfc-vadinta muįdi- lietaus ųietai baigias ir $|j[>ARVTI EKONOMINE
____  • . nintii hfinoi mp viltlPs k-nn rasi VnnnJ‘Western Avenue S'lation ” ninb? bflrial ' ,meMartiną Varkalienė................. -............................ 223,451 U btation.

Joakimas Aukškainis ........................................... 151,813 MaJoraa TbomP8on I»»Hau
Konstancija Mickaitė ........................................... 139,053 pake,tė ’8V“ vardu- Dabar kais b"žn>'?,a bn™ uždaryta,
St. Stanulis * 139 013 st°čiai grąžinta anas pir- gi paskiau sugriauta.
Victor Mandravickas ............................. . 138,629 mas’s vardas.
K. Šerpetis .............<...................i....................... 137,881' ’--------

Katalikų persekiojimų lai-

! ...s> vilties, kad, rasi, kurių 
dienų pasirodys lietus. Yra
mumyse jokios vilties šiandie, 
kaip buvę visais praeitais pen- 
keriais metais.

Ona Kazlauskienė ..........................................—. 110,258 NUBAUSTAS 7-as SMUR-

i Dabar toj vietoj pastaty
dinta nauja bažnyčia, kurių

EUROPOS UNIIĄ

M. Misiūnas ................   61,252
Antanas Bacevičius ................  39,455
Juozapa^ Motekaitis ............................................ 37,206
Barbora Paliliūnienė ........................... . ..........,. 37,206
Juozas Kiserauskas ................................   24,255
J. švenčiškus........................................  20,804
J. C. Enčeris .............A.......................................... 19,403

TININKAS
pašventino Jo Eminencija kur
dinolas Bourne.

Federaliniam teisme nubau
stas vieneriais metais kalėji
mu smurtininkas Sam Gnzik, 
smurtininko Jack Guzik bro-

X Mat^nM 18,705 ^2^™“

Jonas Stočkus ..................................................... 18,106
K. Kučinskas ....................................................... 10,901 už pajamas
Jonas Lebešinskas ......... •................................. 10,832
Jonas Žvirblis ..............................................   9,201'
F. W. Markūnas ........... '................................... 8,901
Ona Aleliūnienė ................................. . .................... 8,652
V. Gaižauskas .. .....................................................   8,502
Juozapas Ališauskas ............................. .............. 6,401
M
D. Vatkevičius ......................................................... 2,000 organįzacįj1j atstovai mieste
Taigi, matote, kova eina. Kontestininkai, it kokie gene- ifileis mažįausia 35 mįiįonus 

rolai, mobilizuoja vis naujus “Draugo” skaitytojų būrius, dolerių Tai “biznis ”
Šių savaitę varys į lemiantį “mūšį” visų rezervų. Bus kas ____________
tai nepaprasto. Jau dabar padangė niaukiasi, “šaudymų”
girdisi, o ir “kanuolių” dundėjimai, it žaibai žemę judina.”
O kas bebus paskutinėmis dienomis, kad visa rezervą ir vi
sa “sunkioji artilerija” pradės veikti! Bus kas tai’ negirdė
to, neregėto. Be pergalės taikos nebūsią. “Generolai” — 
kontestininkai nusistatę laikytis iki galui, nepasiduoti. Tuos 
“mūšius” tik galės sustabdyti “Draugo” vadovybė, kuri, it 
kokia tautų sąjungų tars savo autoritetingų žodį ir kas 
kokių “mūšyje” pozicijų bus užėmęs, tas taip ir pasiliks.
Tos kovos, kontestininkų lenktynių galūtinus ir neatmaino
mus rezultatus sužinosime ateinantį SEKMADIRNf, BA
LANDŽIO 26 D., LIETUVIŲ AUDITORIUM, 5 VAL. PO 
PIETŲ. Tai b,us triumfo diena.

išsisukinėjimų nuo mokesčių

DAUG SUVAŽIAVIMŲ 
CHICAGOJ

Apskaičiuojama, šįmet Chi-

Pašventinimo iškilmių me-

1 PARYŽIUS, bal. 18. — 
Francija ėmė smarkiai dar
buotis, kad kuoveikiau suda- 

Nuolatinė kaitra pati savai- j ry^j ekonominę Europos val
ine yra bloga. Ęe^ )>lpgįųųsiaJ uniją. Norima tuo bfl-
kad mes neturime geriamojoje sukonpvejktį Vokietijos su 
.vandens. Orange' upė, iš ku>lAngtrija muitų uniją. 
rios mes gaudavome vandens,; ; ____________

• OTTAAYA, Kanada, bal. 18. 
—t Amerikos J. Valstybės pU 
nuoja -iš Naujosios Anglijos,* 
pašalinti (deportuoti) Inkstai! 
čius kanadiečių, kurie nelega
liai (neteisotai) atvykę į šių 
šalį.

Kad taip, tai Kanada grų- 
sina pašalinti visus šioj šaly 
uždarbiaujančius amerikie-
cius.

tu skaityta prisiųsti Švento-:kuone visai išdžiūvo. Vandens, SUSIRŪPINUSI
jo Tėvo Pijaus XI ir Angli
jos karaliaus sveikinimai.

VYSKUPAS O’HARA 
VADOVAUS MALDININ

KAMS

imn <'a*°j ivyks apie 100 įTairi,! likos “Keram 
I estininkiene .................... ................................ 4/)00 suvažiavimų. Tų

PILIEČIAI PROTES
TUOJA

Tūkstančiai žmonių kasdien 
susirenka į asesorių ofisus 
Cook apskrities būte ir pro
testuoja prieš mokesčių pa
kėlimą.

PAGROBĖ 1,600 DOL.

liko, tik upės vagos duburiuo-; ISPANUOS LIKIMU
se. Tų vandenį vartojant žmo- 

ėmė sirgti šiltine. Tadanes

PASIVADINĖS TOLEDO 
KUNIGAIKŠČIU

UŽTROŠKO KŪDIKIS

AMERIKOS AUKOS 
MISIJOMS

, VATIKANO Miestas, bal. 
18. — Praeitais administra
ciniais metais Amerikos J.

PARYŽIUS, bal. 18. — 
vyskupas uždraudė vartoti tą Patirta? kad Maskva daug
susvinkusį vandenį. To sėkmė- SURirfipinusi Ispanijos likimu. į Valstybių katalikai misijų rei- 

’ Europos komunistams agita- įkalama sudėjo 1,251,000 dole-je prisieina vandens ieškoti
už 36 mylių.

PARYŽIUS, bal. 18. — I Stelbiama, kad buvusia Ispa-I n i jos karalius atsisakęs kara
liaus titulo. Jis pasivadinęsI Toledo kunigaikščiu.

■

Namus, 4915 Henderson gt., 
staiga užleido besi sunkiąs iš 
trfikusio vamzdžio gazas. Už- 
troškd 15 mėnesių kūdikis mer 
gaitė. Kitus šeimynos narius 
išgelbėjo gaisrininkai.

Trys plėšikai užpuolė Koss, 
Morgan & Brooks, Ine., ofi
sus, 801 So. Wells gat. Fir
mos prezidentą piktadariai 
apmušė ir pagrobė 1,600 dol., 
kas buvo paruošta apmokėti 
darbininkus.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

WASHINGTON, bal. 18.— 
Iš Amerikos į Romą, vyksta 
maldininkija dalyvauti tenai 
popežiaus Leono XIII encik- 

Novarum” 40 
mehj sukaktuvių iškilmėse. 

1 Be kitų prelatų maldininki- 
jai vadovaus dar ir Great 
iFalls, Mont., vyskupas E. V. 
O Tiara.

Sakomos iškilmės Romoje 
prasidės gegužės 13 ir baig
sis gegužės 17 d.

NESISKUBINS PRIPA
ŽINTI

1VASHINGTON, Imi. 18.- 
-Ispanijos respublikos vadai 
skelbia, kad nauja respubli- 
ika pildys tarptautines sutar
tis ir priedermes. Tad ir Mo
rgano 38 milionų dolerių duo
ta paskola Ispanijai yra ap
saugota.

Nežiūrint to, Amerikos J. 
Valstybės nesiskflbins jiripa-

toriams Maskva parėdė tuo- 
! jau. vykti Į Ispaniją ir ten 
(darbuotis įvesti sovietų tvar
kų.

Maskva reiškia, nepasiten
kinimo ispaniečiais komunis
tais, kurie nesugeba naudotis 
proga.

KINIJOJ NUŽUDYTAS 
KUNIGAS

nų.

MIRĖ ITALIJOS KARA
LIAUS DĖDĖ

TURINAS, Itali.ja, bal. 18. 
— Mirė Italijos karaliaus dė
dė; Genoa kunigaikštis Toma-
so Alberto Vittorio, 62 metų.

žinti ten naujo* tvarkos. 
SEVILLĖf KARO PADĖTIS j Lankfų kol pirmiau tai atliks

Europos valstybės.
MADRIDAS, Ispanija, bal. 

18. — Mieste Seville paskelbta
karo padėtiR. Dvi dieni tenai 
siautė riaušės. Vienas žmogus 
nužudytas ir 15 kitų, kurių
tarpe yra ir policininkų, su-
žeista.

Riaušėms vadovavo komu
nistai. Jie šūkavo prieš Mad
rido konservatistų vyriausy
bę.

Riaušes nutraukė kariuome
nė. Areštuota keliolika gink
luotų komunistų.

AMERIKIEČIAI APLEIDŽIA 
VIDURINĘ NIKARAGUĄ
WASHTNGTON, bal. 18.- 

Valstybės sekretorius Stim- 1

HANK0W, bal. 18. — Gau
ta žinia, kad kdmunistų plėši
kų gaujos nužudė belgų kuni
gų misionierių M.' Aeons, ku
rį pagrobė balandžio 4 d. Pa- 
fcunge, Hupeh provincijoje.

ATSISTATYDINO ISPA
NIJOS AMBASADORIUS

son paskelbė, kad visi Nika-
ragnoj gyveną' amerikiečiai 
tuojaus apleistų vidurinius 
plotus, persikeldami į jūros 
pakraščius. Sako, Amer. J. 
Valstybės gali apsaugoti a- 
merikiečius ir jų savastis tik 
pakraščiais, ne kur kitur, kur 
veikia sukilėliai.

1VASHINGTON, bal. 18. - 
Atsistatydino buvusios Ispa
nijos monarchijos ambasado
rius šiai. šaliai — Padilla.

SAN FRANCISCO, Cal., 
bal. 19. — Šis miestas minė
jo 25 metų žemės drebėjimo
sukaktuves.

■■■ ■■

ARKIVYSKUPAS DIAZ 
VYKSTA ROMON

1 MEXIC0 Miestas, bal. 18.- 
Vietos arkivyskupas Diaz iš
vyko į Am. J. Valstybes, iŠ 
kur vyks Romon.

PARYŽIUS, bal. 19 . — 
Francijos prezidentas grvžo 
.iš Tuniso, Afrikos.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.90
5.23

13.90
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.24
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“DRAUGAS”
Melną kasdien. Uskyrus sekmadieni**

PRENUMERATOS KAINA: Metame — $( »#. Pu- 
mA Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — *1.00. Vlanam 
MėMatiU — 7S«. Eurepdje — Metanu J7.00. PumI Me
tu — Kopija .tie.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- 
Itna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunClama tam 
ttkalnl palto lenkių.

Redaktorius priima — šuo 11. •• Iki eaL

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaJai

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Ezoept Bunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — »«.00. Slx Months 

— >«.6O. Three Months — 12.Oi. One Montb — Ita. 
Kurope — One Tear — 17.to. Slz Months «— 9CM 
Copy — .03c.

▲dvertlsins In "DRAUOAS” brlngs best tašui ts.
Advertleing rates oa appllcatlea.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

PAŽYMĖTINOS SUKAKTUVAS.
--------------  < i r ■

t188G metais skįlo Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje. Vadinas, šiemet sukanka 

30 bi. nuo to istoriško įvykio.
Susivienijimų suskaldė laisvamaniai, 

km ’ .
gyvenimo, kurie pbndiėjo A 
mai} burnoti prieš Dievų, ' RdĮotij 
Bažnyčių, šmeižti ir niekinti dvasiški jų ir 
Dievo vardų rašyti iš mažos raidės.

iri^e pasiryžo išbraukti tikėjimų,iš lietuvių
meninio, kurie pūndičjo 4.ėi> kieilo nev^nžot

• ; ikc, ,41 „ .T,. 2

■Suskaldę bendrų visų Amerikos lietuvių 
organizacijų, laisvamaniai suorganizavo savo 
susivienijimų. Tų ‘jie padalė rie išeivi jok. gė-' 
rovėsi, o svarbiausia norėdųmi sudaryti tvir
tovė kovai su Bažnyčių ir manydami katalikų
susivienijimui užkirsti kelių. ............ - ,

i Reikia pasakyti, Jaatf laisvhmaniaš^ ’pči' 
trisdešimts metų vedė *4ršlų kovjį'prikš "Baž
nyčių, prieš lietuvių katalikų organizacijas, 
prieš L. R, K. S. A. Tai kovai pa
naudojo savo susivienijimų, jo organų. Bųi

darbu. Jis ėjo kartu su visu mūsų katalikiš
kos tautos gyveniniu. Jis ėjo su tais, kurie 
nuoširdžiai dirbo kūrybos darbų, kurie sta
tė ir vedė griežtų kovų su griovikais, su 
mūsų tautos dorovės ardytojais.

Reikia palinkėti, kad L. R. K. S. A. 
dar labiau pasuktų į konstruktyvų kelių, 
kad labiau jame pasireikštų agresiviš kūmo 
dvasios, kad plačiau išeitų i gyvenimų, kad 
patrauktų mūsų jaunimų ir kad dar labiau 
solidarizuotų su visu Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenės‘judėjimu.

PATARIMAI AMERIKIEČIAMS.

AMERIKOS DARBO AGENTŪROS.

Gal niekur kitur pasaulyje darbininkų. Nežinantis dur- 
nėra tokio reikalo turėti ge- Liniukas per daug tiki Į tuos 
gai organizuotų darbo agentu-į prižadėjimus ir belaukdamas 
rų sistemų, kaip J. A. Valsty-1 gaišina brangų laikų 
bėse, nes niekur kitur tas
klausimas nėra taip sunkus iš-

Kaikurios firmos deda skel
bimus j laikraščius. Nesylų

Lietuvos spaudoje randame pranešimų, 
kad prie Žemės Ūkio Studijų Draugijos 
Kaune sudaromas atskiras komitetas, kurio
uždaviniu būsiu grįžusiems Lietuvon ameri- jtangos jas organizuoti, bet tas

rišti. Iš visų pasaulio dalių!
žmonės atvyksta ieškodami,. , • , . .. , *J (tokia kompanija reikalauja a-
darbo. Čionai nuolatinis sut- pje M ,jwQ> dall |
varky.no procesas randasi in- t#kjam if toki>„, Pa_
dustryoje ir hiany. kuris stu- p,.astaii w kompanijai r„ikia 
mia darbininkus iš vieno už-'
siėiuintO į kitų.

Amerikos darbo agentūros
nėr organizuotos naciona’.e 
sistema. Karo laiku dėta pas

įneš skaitome, kad tokia ir

tik kelių darbininku, bet ji 
nori pasirinkti juos iš šimto.

Netiesioginis Būdas.

Pirmadieni!?, Bal. 20, 193L

Darbo agentūros paprastai 
, randa darbus paprastiems į

kiečiains lietuviams teikti įvairiausius ūkio ,,nedavė sekinių, šiandien tos darbininkams ir namų tar-'
srityje patarimus. “federalės mašinerijos” lieka!narna. Prityrę darbininku Į ’ Atvaizde parodoma, kaip išnešama žuvę ir pritroškę dar-

Jei tas komitetai ištikio veiks, jisa ,vien tik U. S. Kmployment paprastai nevyksta j tas, a- bininkai ir gaisrininkai iš sanitarinio distrkte tunelio Clii-
galės daug gero amerikiečiams padaryti. 
Bet, neturint apie tai daugiau žinių, tuo 
džiaugtis nėra kuo. Panašių komitetų ir se
niau susidarydavo, tačiau nieko konkretaus 
jiĮ* nenuveikdavo. Tokių komitetų nariai 
daugįausįų $au asmeniškos naudos ieškoda-
iromihll T4 o

Kad yra reikalinga, jog pati Lietuvos 
vyriausybė sudarytų tokių įstaigų, kurioj

Service, Washingtone. Jo tik
slas yra — rinkti statistines 
informacijas ir teikti infonua 
cijas apie darbo aplinkybes, 
ypatingai darbo agentūroms, 
kurias užlaiko valstybės ir 
miestai.

Ieškantis darbo žmogus ga
li sekti du būdu — tiesiogi-

grįžę Lietuvon- amerikiečiai gautų tikslių ži-Jni» kuomet jis asmeniui vyks
mų, upį» tai daug, kartų esame rašę ir sa- P**s darbdavį ir prašo dar-
vo f i mus reiškę.' Ligšipl •. nieks tuo> bo ir netiesiogini, kuomet
roįUliĮį nęųhfipino. Del to daugybė amer'riĮ,kre?Piasi Pri« darbų; biuru
kiečių, negaudami tikslių nurodymų, kaip 
Lietuvoje įsigyvendinti, visus savo sunkiai 
uždirbtus centus praleisdavo be jokios sau 
ir kraštui, naudos.

Tiesioginis Budas.

cagoj, kunime kįid : gaisras ir žuvo 11 ,č; '.torių. o daugelis 
Darbo agentūras užlaiko fv- ’prifrbško: Žuvusiu tarpe daugiausia lbtuvim.

deralės, valstybės arba vietj-! ' ■ j į ‘ *‘ f* ' ' '' —-
nč» įstaigos, .laibo unijosj i VstoMJ*';» Wl Darbo tara turi atsistatyti bomj. 
darbdavių drauįjijbs, inžinie-j’1 j • Į j.. i i Biurai. I .!. Laidlima. ,tbri būti .aka-
vystės arba kitų profesijų ar-', ši tie Junrai teikia infonua- 
ba amatų organizacijos, fi-'cijas ir pagelbų dykai. Darbo 
lantropinės draugijos ir, gabi biurai, kuriuos valstybės už- 
gale, privatus ksinenys turi laiko, randasi net 2D) mi.es- 

darbo biurus bei firmos, ku-1 tuose. Dideliuose miestuose, 
rios savo kompanijai samdo kaip New
darbininkus. šviežieji) darbo Bpstųnūs; .Pliįladelpkįja ir ki-lKanian suPra^a-( 
biurai, kuiįuoš ųįžlBįkjOį fęijėra?- fiį apiiūįūųš ‘gali, rasti net ‘ vardus ,r adresus 5 
lė, valstybių ir miestų vai-j kelis tokius ofisus, kur jam

gen.turks. i ♦ ■

Pereitais keliais metais f a- ■ d*žios, teikia pageliais dykai (nereik • mokėti pinigų. Sekan-
brikai ir industrijos Įstaigos darbdaviui ir darbininkui, 
pačios įsteigs: Jdarbinii Darbo , I
kų samdymo biurus, kur ap.!i-

Ų. S. Ęmployment OfficeAlums rodos, kari jau senai vra laikas, . ... • • -, ?... v , . 1 kantai gali kreiptis ieškodamitiksliai, amerikiečius mfotmuoti,. f kad gė- >
’ 1 ii Liotuvojiriausia jie galėti isigvvėnfi1 Lietuvoje ir kad 

pačiam kraštui iš to būtų didesnė nauda.

U 2 -41 -\J i,4i j- Gerb. prof. Mykolas BiraišB i raiška šiomis die
nomis jau apleidžia Anierikų. Juo atsilan
kymu esame patenkinti, nes jisai mūsų dal
bų už Vilniaus atvadavimų sustiprino dau

durbvj.
ra labai gerai

j .patyrusiems dafbiiiinkah|s ge- 
vi i . - K i ritu yni, čionai' kleųAi^Jnegu

vis dėl to jie saro difcs^o* nfktsiekė? Kūrėsi“’ giau ūpo ir vilties mums pridavė.
lietuvių katalikių patųpiįo^, ^digo b^nieio^.' 
liotnvių mokyklos ir kitokios įstaigos, ka
rėsi naujos katalikų organizacijąs, jos augo 
ir bujojo. Tas pats L.~ l^žbj. A. Šiandien.
saV© ižde jau virš milijono dolerių.-turi.

-
Abu susivianijimu mini šias gana reikš

mingas sukaktuves. Kaip juos šiandien ga
lima palyginti. Abu ąana ^skaitlingi nariais,'’ 
abu “milionieriai”, Bėt kūo jie pasižymėjo ? 
į tųi nesunku atsakyti. Laisvamanių susi
vienijimas, geriau, mkaiĮ#v jo vadai, passižy- 
mėj© triukšmabų" lįi’ilievybės skleidimu, o-A .. \ j.-*/ V ’ .»• . . X
svarbiausia — padėjo sustiprinti socialistų 
ir bolševikų judėjimų Amerikoje. Nors ne-- 
smagu buvo, liet jie buvo priversti savo auk
lėtinių — bolševikų visiškai nusikratyti, išme 
tant juos iš organizacijos. Mūsų, katalikų 

susivienijimas pasižymėjo ramiu kultūros 
CJ- įmĮi

Caddugio.

bintas viešojo vietoje.
4. Kiekviena d'jrk? '.'.^vr'.u

ra turi iškabinti kortvics, k . 
(rios praneša įstatymo regula- 
cijas ir turi būti ųtĮspauzdin- 

v , ■ {tos? toje kalboje, kurių apli-
kantai supranta. Turi paduo- 

, ydMinin-
kų, kuriems galima pasiųsti 
skundus. > ' . '

.. v , , , , . 5. Namų tarnai , ir darbininkas urasas perstatys, kokiems į . . . ..
„L . . , , 1 ■, kai tv.11 mokėti tik 10dubininkams .per. pereitus ųie 

tUs tos agentūros pagelbėjo: t j pirmos algos, 
ofisų ir panašūs

nuosim- 
Raštiniiikai, 
darbininkaireipns lesKoiiami v. Paprastų darbininkų 59,000, m“?' ? —y...... —

sįĮjt,ė mmįy-)Was1i<ngto^, juri’ofisus. vc^ fa(rikudarbininklj5.wk,jindu Inu nunokėte pinuos sava.tčs 
ai orgauieurti ir visose valstybėse. distrik-'llaIgotojų 4 oįp,'Šoferių 2,500, Je‘g" .**4?”

T 1 1 1 -te-v te te ^\4^tet<«tete -tetervvte Ir n ■ va 4-'z v a.*te a a v m a i 1 ‘d 7 I?" €)1d11TQ 11 4*11 .11-7111/ k L’rt > 4* 1tiniai, Ofisai renka informaci- ukfe darMninkų 2(3OOį ie6bu.
jas b|)ie darbo aplinkybes sa-' -

vykti į pašalinį biurų.
ių tarnų 2,000, dailydižių 1,-

vo apielinkėse ir tas inforroa-^ knyK,.edJi, ir kih)
'.gus, kuris Mindo darbi „inkus,| cijas, ir statistikas, pristato ;dart,injnkų li000> virėjų 900,

gerai žino, kokio darbininko 
jo kompanija 'reikalauja; jei-

vyriausiam ofisui Wasbingto-1

reikalauja, ji turės" užmokėti 
bausmę, arba agentas bus k a 
lėjiman paso<lin,tas ir leidi
mas atimtas. Darbo agentūra

. turi išduoti kvitų nuo priima-

Neužilgo susilauksime ir kito brangaus 
svečio, mums jau gerai pažįstamo, mūsų bu
vusio vado, būtent' aukštai gerbiamo J. E.
Vyskupo Petro Būčių, kuris Apierikon at
vyksta birželio 6 d. Daromi rūpestingi pri-, anglų kalbos, tai gal tame Li

gų ir nežino, jis lengvai gali leidžiamos tam tikroje knvgu-

mašinistų 700, namų prižiurę-. . . -r ’v. .
ne ^rinktos informacijos iš- ugniagesifl iprblW°-l

siruošimai, kad Jo Ekscelencijos Vyskupo 
Petro pas mus atsilankymas kuodaugiausia 
muuis dvasinės naudos atneštų.

Vadinas, vienų' svečių palydime, kito 
neužilgo susilauksime.

?{/s

Už GElEžimy GROTy, j
(Perspausdinta iš “Ryto”).

(Tąsa)
Didysis teisingumas ir mane prisky

rė į tų eilę už tai, kati Kristaus mokslų 
aš laikau ne sekmadienio pramoga, ne 
priemone masėms suvaldyti, bet galingu 
gyvybiniu veiksniu, kuris vienas tegali 
pakelti nelaimingų, nuskurusi ir .tukhipu
šį 'žmogų ir pažadinti dvigubai nelaimin
gas sielas, kurios nėra sąmoningos savo 
skurdo. Aš nežinau, kodėl mano akys ėmė 
tvinti, lyg prieš verksnių, liet aš turėjau 
tiek puikybės, kad šluostyti jų nereikėjo, 
ir jos palengva atslūgo. Ir kas, kad ma
ne išvadino kurstytoju. Juk yra dvi žmo
nių rūšys, vieni kurstytojai, kurie kurs
to žmogaus sieloje Įžiebtų dieviškumo 
liepsnelę, o kiti slopintojai, kurie jų slo
pina. Taip, aš buvau kurstytojas ne slo-

turi būti 
paž^inęfa vardas, adresas die
nų, kada pinigai užmokėti ir 
kiele ir kokis darbas gautas.
• G. Jeįgli iplikantas darbo 
negauna, tai pinigai sugrųži-
nami. Jeigu darbininkas neten

1 \
ka darbo j savaitę, ne dėl sa-1 ^teĮ.vo kcaltės, arba jeigu jis pats 
apleidžia darbų, kuomet ran
da kad darbas netinkamas, 
agentūra jam turi sugrąžinti 

!3-5 dalį pinigų, arba rasti ki

tarnautojų ,500.
tėję “lndusūrial Em^f>yną?»t ,
Information ■: Bullctin”. k ,aba, daug

... , .A ,. . v , .būna apgavysčių sarvsy pnvag-ua t,nkan,as tam darbu., ar gal. peyaka.tyh v,csu„i^ nf„romis ' Todc,
fle. Jeigu aplikantas nemokū gynuose. .Ji paduoda tikras .. .... .....

informacijas apie tai, kokių- 
darbininkų reikalinga kaiku-1 
rieše vietose. Ypatingai svar 
bi knygytė tiesis, kurie keti
na persikelti iš vienos vietom 
į kitų.

įas Federalė valdžia užlaiko .... . ..... i""" '*“■! i, , i ...'v ... ... nitu, tai genau kreipkis kur L ?lėna prižadėta* ir per sa- veikiančius biurus tik nkio ”, 1 tų darbų.

kreiptis priė UĮ^fbo prižiūrėto• ' '
jo ir tas jam pasakys, ar zmo

brike atsiras 4i?ut;ietis, kuris 
galės perstatyti jo rei’ alavi
nius.

Bet yra atsitikimų, kur tie 
darbo ir fabrikai nėr gerai 
prižiūrimi. Aplikantni darbas 

per

tbiurai turi prisilaikyti prie 
jkaikurių reikalavimų. Jeigu 
■turi kreiptis prie privatinės 
agentūros, tai pažiūrėk, ar yra 
iškabintas ant sienos leidimas. 
'Jeigu nematai leidimo tam biz

kenki ja pastaruoju laiku pergyvenanti 
sunkų finansinį krizį. Daugelio miestų pa- imitės jis vyksta žiurėti, ar ji darbui, ypatingai piučio lai-( 
dėtis tiesiog nebepakenčiama. Ir mūsų Vil
nius apleistas, skolose paskendęs, skursta.

šaukia prie toj darbo, ar rie. ku, ir stengias pagelbėti jau-

Dar vtenas karalius nugriuvo. <fWho is 
ncxt.”’.
■»■!.' JUBUJU iVUi.------ LU- Iri.'j.'f 1 ...

' pirito jas.
Palengva apsipratau su kameros prie 

'blanda. Atsisėdau ant suolo, kojas įspy
riau į lovos‘kraštų ir ėmiau nrečHtuoti a- 
pie savo būklę. Nieko neradau pavydėti
na, bet ir nieko, dėl ko reikėtų kramtyti 
pirštus, pešti ševeliūrų ar varvinti “akių 
sunitų”. Tik nežmoniškai tingiai tirpo 
valandos. Laikas nuo laiko sužvanga ge
ležiniai užraktai, ir oficialus polismeno 
balsas pakaitomis su už sienos apgyven
dintu Baronesco pakviečia mane į tardy
mų.

Prieš piet išmokėjo mums “algų*’ >— 
du pesetų maistpinigių. Visų parų buvau 
nevalgęs, todėl nutariau užsukvti pietus. 
Bebaigiant valgyti su įprastu žvangesiu 
atsidūrė durys ir šypsodamasis polisme
nas pranešė, kad kokios panelės atnešu-’ 
sios mums pietų, už kuriuos nereiks mo
kėti. Daugiau kaip pusdienį nesimatę 
prie garuojančios pintinės, mes vėl susi
tikome su Baronesco, Juokdamiesi “tyri
nėjome” pintinę. Tai buvo “Pax Roma
nu” valgyklos studentiški pietūs. Kaip

biuro viršininkui rūpi tik niems, kurie tik apleidžia mo- 
žmonių, kad P: jų jis galėtų, byklų (jaunųjų skyrius). Tie 
kuodaugiausia;
pasirinkti tik

7. Darbo agentūra turi al- 
New Yorko valstybės įstaty- gal sugrąžinti pinigus ir lu

inai reikalauja nuo privatinių mokėti transportacijos išlai-

prikalbinti i biurai veikia išvien su valsty-' 
tinkaniiuiisių bos ir miestų agenturenus.

------- j —n rj.i-i Jf. i r” -
aš norėčiau, kad į tų pintinę^ ne j pintinę, , 
o mano kazematu, ar dar geriau į mano 
dūšių pažvelgtų sudžiūvęs filosofas papra
tęs su panieka kalbėti apie nuotaikas. 
Juk valgyti aš nenorėjau, nors visada 
man nepalyginamai lengviau sekėsi suval
gyti dvejus iš eilės pietus, negu rašyti 
bet — kokius atsiminimus, tačiau nuotai
ka, visai nepaklusni valiai, nuotaika per
dėm pasikeitė, ir užuot slėgusi ji mane 
šildė ir gaivino. Ten už labirintiškų mū
rų, užraktų ir grotų mumis rūpinasi drau
gai, nerimastauja dėl mūsų, mūsų kalėji
mų saugo <ne tik polismenai, bet ir budri 
draugiška akis. Aš jaučiausi, kaip gerai 
išlaikęs egzaminus abiturientas, arini 
kaip jaunas pretendentas į nemirtinguo
sius pamatęs pirmų atspausdintų savo ei
lėraštį.

Po pietų mus aplankė rimta plonai 
nušlifuotais bruožais asmenybė, apie ku
rių iš jų atlydėjusi o {Milicijos prefekto įsi-. 
tempimo'galima buvo spręsti, jog tai esa
ma kažkokio “.baritono”.

— Na. kaip čia pakliuvai?

darbo agentūrų, kad —
1. Kiekviena turėtu leidimą.
2. Kiekviena privati ugen

dus, jeigu žmogų iiš miesto 
siunčia ir jis ramia kad toje 
vietoje nėr darbo. F. L. I. S.

Trumpai, blogai numegztais sakiniais Pavakarių Jzabelietės mums atnešė 
papasakojau. saldžių sausainių, o vakare visai žmo-

— Ir tu tikrai tiki, kad dabar Baž- Į niškų vakarienę, 
nyčia Ispanijoje skriaudžiama, persekio- 1 Po visų dienos įspūdžių rengiausi gul 
jamaf i ti. Juk ten sapnų pasauly nebus nei ge-

— Nemanau kad vyriausybė tiesiogi- ležinių grotų, nei užraktų. Tačiau mano 
niai nosėtų persekioti Bažnyčių, bet aš poetiškos svajonės sudužo į kietas lovos 
skiriu... — iš tolo užsivažiuodanias nore- J lentas. Pašones .jau seniau buvau įprati- 
jau pradėti aiškinti savo pažiūras bet jis nęs prie asketiško guolio, bet po galva 
nutraukė... juk ir šventieji asketai pasidėdavo bent

— Ir ar tai dora, važinėti su nelega- akmenį ar plytų, aš savųjų ligi šiol net 
liais raštais ir kurstyti žmones? j pūkuose lepinau, o dabar dedu šiaip,

Man prisiminė paskutinės etikos pas- j'dedu taip ir vis negaliu išsipainioti iš pa
kaitos de -norma moralitatis, todėl susi- 1 pi auto žąsino situacijos. Pagaliau ’užsnū- 
griebiau: ! dau, bet tuoj iš kito galo ėmė protestuoti

— Žiūrint kokios laikysimės etikos, kojos, girdi, joms per šalta. Ir vėl .nemi- 
Aš laikausi katalikiškos, kuri sako, jog ■ ga. Pagaliau pasiryžau “emigruoti” ant 
dorovingumo norma yra iš Dievo prigim- suolo, juk iš ryto buvo kūrenta. Įspyriau 
ties plaukianti ‘protingoji žmogaus pri- ‘ kojas į pečiaus sienelę ir maniau, kad 
gimtis. i tuoj pavyks emigruoti dar toliau — į

— Vadinasi žinojai, kn vežei! t įmetu vadinamų sapnų karaliją, liet, deja,
— Taip, žinojau. i tuoj įsitikinau, kad ne pečius mano kojas,
Vizitas pasibaigė. Vėl kurčiai užsi- liet kojos pečių Įšildo. Taip slinko ilga 

trenkė sunkios durys ir sugirgždėjo už- 1 nuobodi naktis su mažais sunkaus miego 
raktas. protarpiais. (Bus daugiau)

varky.no
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Sasnausko Kantata “BROLIAI”
y • . . « . * • i .«TI- • . : > . . *: i i 1

ir

“DRAUGO” KONTESTININKŲ

LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORO

Baigiasi “DRAUGO”- įdomusis kon- 
testas. Kova už pirmas dovanas smar
kiai eina. ŠIO KONCERTO METU BUS 
PASKELBTA KONTESTO REZULTA
TAI.Kantata “BROLIAI”. Solistai. Duetai. 

Vyčių Choras. Kvartetai. Simfonijos or
kestras. “Prof. Kampininko nuotikiai 
radio studijoj.” Dalyvaus garsus magi- 
kas.

J ” I

IR “DRAUGO” RADIO DAINININKŲ VAKARAS

Sekmad.
1 (- .1

U i j/tįtįi-t -,
31 t t- I ..ii • • / ■’

LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS 7

Choristai Dalyvaus Gražiuose Lietuvių Tautiniuose Kostiumuose. Šis Choras Dabar Yra Daug Skaitlingesnis.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ ĮVYKIS

ii>liin' i ■ i

AUDIIORIJOJ
3133 s. n si.

J

-»

tartas Prasidės
5-ta vai. vakare, 

šokiai 8 vai. ir tesis 
iki vidmakcio.

“Draugo” Kontestininkams Vajaus Dovanos Bus Išdalintos Koncerto Metu.

AR UŽSIRAŠEI SAU “DRAUGĄ”?

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois

-CITIT 11 —rrr~-gy . uul y

.ALF
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C H I C A G O J E

RAGINE, WIS.
^rof. Biržiškos prakalbos. 

Bal. 12 d. 3 vai. po pietų,

su pamarginimų: subatos va- j 
kare -savo naudai, o nedėlios 
parapijoj labui.

Prieš atvelykį buvo atsilan
kiusi iš Chicagos p. Mazeliau-j

Dzenzeleto svetainėj kalbėjo j skienė. Praleido kelefa dienų.1 
prof. M. Biržiška, Vilniui Va- Jos atsilankymo tikslas buvo 
duoti Sųjungos pirm. — platinti katalikiškųjų

Labai gražiai papasakojo, spauda. \\ ęstvilliečiai, pagal, 
kaip galima greičiau atvaduo- išgalės, parėmė jos kilnių mi-
ti mūsų sostinę Vilnių ir ko
kiu būdu. Papasakojo daug 
įdomių dalykų,' išdėstė visas 
skriaudas lenkų daromas oku
puotam kraštui, ir kaip žmo
nes nekantriai laukia atvada
vimo valandos ir susivieniji
mo su didžiųja Lietuva. Sa
kė, nėra mažiausios abejonės, 
kad Vilnių atgausime, tik 
reikia darbuotis. Pasaulis ži
no, kad Vilnius Lietuvos sos
tinė ir turi būt mums grų- 
žinta.
Kalba žmonėms labai patiko. 

Visi klausėsi atsidėję.
Žmonių buvo daug.
Prakalbas rengė bendrai 

visi lietuviai. Programui va
dovavo gerb. kleb. kun. A. 
Balinskas. Dalyvavo Šv. Ceci
lijos choras, vadovaujant var
gonininkei Julei Kumpytei. 
Pirmiausia sustoję atgiedojo 
Ahierikos himnų, po to klebo
nas perstatė svečių kalbėti. 
Po kalbos choras padainavo 
keletu dainelių ir baigė tau
tos himnu.

Reikia pažymėli, kad Raci- 
niečiai šiuo kartu gražiai pa
sielgė: įeinant svečiui visi su
stojo ir gausiu rąnkų plojimu 
nulydėjo į scenų'. Svečių atly
dėjo Kenošos klebonas, kun. 
Bublis su savo komitetu.

Didelė garbė priklauso p. 
Žičkani, kurie savo namuose 
iškėlė skanius pietus, kuriuo
se dalyvavo prof. Beržiška, 
kun. A. Balinskas, kun. Bub
lis ir kiti.

Ponas V. Dzenzeletas sve
tainę davė veltui. Jis yra ži
nomas Racine biznierius ir su
prantąs tauLos reikalus. Ačiū 
jam.

Bendras rengimo komitetas 
visiems prisidėjusiems prie 
surengimo prakalbų taria šir
dingai ačiū.

B. V.

sijų.

Balandžio 12 vakare p 
kučionienė surengė savo vy
rui gimimo dienos “Surprise 
Party”. Buvo daug inteligen
tiškų svečių, tarpe kurių buvo 
gerb. kleb. kun. S. J. Bartkus 
ir miesto majoras P. Gladkaus 
kas. Celebrantui išreikšta 
daug linkėjimų.

Balandžio 21 miesto majoro 
rinkimai. Visi WestVilliečiai, 
be abėjo, balsuos už dabarti
nį majorų P. Gladauskų kad 
jis ir vėl liktų majoru. P-nas 
P. Gladkauskas yra geras žmo 
gus, visu mylimas ir lietu
viams širdingai patarnauja.

Balandžio 30 Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje prasidės mi 
sijos, kurias duos tėvas Pran
ciškonas Dirvelė. Misijos baig 
sis 40 valandų atlaidais ge
gužio 3, 4, 5, dienomis.

Parapijonas.

CICERO, IIL

Mi-

Du Japonų karališkos šeimynos noriu, princas ir prince
sė Takamatsu, lanko Jungtinės Amerikos Valstybes. Jiedu 
keliauja per visas pasaulio valstybės.

high and steadily gained mo-ithe Vytautas group, Klimas,
mentum as the night of the 
first game drew near. The 
first game of the series was 
to beplayed on the Vytautas 
A. C’s court, the second on 
the Black Bear Demons, and 
the finai game on a hetttral 
community court.

At lašt the night of the 
first game. Crowded galleries 
buzze’d vvitli eicitement as 

fans of both teains argued 
over the merits of their favo
rites. The excitement steadily 
grew. Eager faces anxiously 
scanned the court for their 
favorites. Tlien, promptly at

a guard, was shooting the 
bąli pretty accurately from 
all different angles on the 
court. Be was the captain of 
the Vytautas A. C’s and was 
well liked by all bis team ma
tės for bis spirit, fairness, 
and good fellowship. It \vas 
bis habit never to give up 
the game eVen against heavy 
odds until the time keeper

tapped the bąli to Rimkus, u 
forward, who after a short 
dribble easily caged a goal. 

(Continued Tomei row)

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
cesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 

i kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lžegzamln&vlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis

bleVV bis whistle etnding a ga- kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
- j dėlto, kad jie neturi reikalingo paine. He was a tinę cliap as tyrimo, auradymui žmogaus kenka- 

werę all the other feliows on vRad,o _ 8Copo - Raggi.
the team, ' X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi-

j slSkas bakteriologiškas egzamlnavi-
Suddenly amid the din and mas krauJ° atidengs man jūsų tik- 

J ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu
excitement of the crowd the jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-

„ , . Vi, j vumas sugryš urna taip kaip buvo
eight players of both teams |le*ree blew his whistle and pirmiau, jeigu kenčiat nuo Ilgų skil-

appeared on the floor. In the' sununoned the two teams to , 1.^kirminų,
interim before the starting of ,«>» center of the court. Befe- j "£
the game a short practise ses- 
sion was lield. At one basket 
the Vytautas players were 
practising shots and at the 
other basket were the Black 
Bear Demons. Clftrk, the best 
foul sbooter of the Demons 
tliew a few shots and all 
went through. Dainty, bis cap 
tain, comnieūted him for bis 
work, Dainty, the captain, 
who played center on his 

iii feeling between the t" o į team, liad a surname tliat su- 
teams, due to the difference į rejy was a farcc> because his 

The basketball season wasjin nietliods employed by the į physkjue wąs*as far removed 
nearing its elose. Indeed, all
tliat reniained was the tliree

THE CRUCIAL SERIES.

ree Toab briefly gavę hem kerėjusią, chroulftką ligą, kuri 
,, .. , .- ,i , įpasidavė net gabiam šeimynostheir mstruetions, the two cap ' dytojul, neatidėiiokit neatėję

tains sliook liands, the players , 
took their places and waited 
for the signal to begin. A deep 
husli settled over the specta- 
tors as tliey ėxpectantly a- 
waited the first whistle. Re
feree Toab gavę a brief glanee 
over the court blew his whis- 
tle and centered the balk

At the tip off, Raulaitis, 
center of tbe Vytautas f i ve, 
got tbe jump on Dainty and

ne-
gy-
pas

mane.

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 101#

20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos-' Nuo 10 ryto Iki

1 po plet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 1

»o piet
.i ■ ■ ■ ■> i i ii ■ —r

WESTVILLE, IIL.
. Sisr-tas.

Per gavėnių, pas mus maž 
kas buvo veikiama; daugiau
siai buvo kreipiama dėmesio 
į dvasinį gyvenimų.

Šv. Velykos buvo apvaikš
čiojama iškilmingai. Rezurek- 
cijos pamaldos prasidėjo 5 
valandų ryto. Jas atliko gerb. 
kleb. kun. S. J. Bartkus. Cho
ras gražiai giedojo velykines 
giesmes. Procesija ėjo apie 
bažnyčių. P-lės Karalaičiukė 
it Baleikutė prirengė mažų 
mergaičių, kurios, baltai pa
puoštos ir gėlėm nešinos, puo 
šė procesijų. Buvo daug žmo
nių ir skaitlingai ėjo prie Sa- 
kiMmentų.

Po Velykų, Šv. Petro ir l’o- 
vilo svetainėje kas subatos 
it nedėlios vakarais vis Šis 
tfts rengiama. Žmonių lanko
si.

Per atvelykį, Moterų Sų- 
jųųgos kuopa surengė vakarų

Iš Moterų Sų-gos 2 kuopos 
Darbuotės.

A. L. R. K, Moterų Sų-gos 
2 kuopa laikė mėnesinį sus
inu bal. 13 d., parapijos mo
kyklos kambaryj. Sus-mas bu
vo skaįtlingas.

Iššaukta valdyba, protoko
las perskaitytas ir vienbalsiai 
priimtas.

Ligonių raportų išdavė 
Stašaitienė. Raportas priim
tas.

Raportų iš Apskričio sus
ino išdavė Palubiųskieflė. Pro- 
imtas.

Moięrų Sų-ga 2 kuopa apsi
ėmė duoti pusryčius Chicagos 
sųjungietėms, kurios “in cor- 
pore” eis prie šv. Komuni
jos “Motinų Dienoj”, Šv. 
Antano bažnyčioj, Cicero, III.

Raportų iš Labdarių išda
vė Palubinskienė. Priimtas.

Raportų iš “Bunco Party” 
išdavė Šneiderienė. Priimtas.

Iš Jaunamečių skyriaus vei
kimo pranešimų davė Kar- 
kauskaitė. Priimtas.

Atstovės j Apskričio sus- 
mas išrinktos: Kutaitė ir 
Kashinskienė.

Įnešta, kad kiekviena narė 
į sns-mų atsivestų po vienų 
naujų narę. įnešimas priim
tas.

Skaitytas pakvietimas da
lyvauti šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų 12 seime, kuris 
įvyks geg. 24 d. Kvietimas pri 
iintds. Išrinkta atstovės: Sriu 
bienė ir Šneiderienė.

Įnešta paaukoti $5 šv. Ka
zimiero Akademijai. Įnešimas 
priimtas.

Sus-nuis uždarytas malda.
Rnšt.

game series for the city 
cliampionship to be played 
between the Vytautas A. C.'s 
and the Black Bear Demons. 
When the regulai’ schedule of 
the season liad been comple-

two teams in playing basket-, from “dainty” as a rliinoce- 
ball. The Vytautas A. C.’s we- r08 compared to canary. And 
re always Rnown as being as for jds piayįng tliat adjec- 
good clean sportsmen in eve- lįive “dainty” could neVer be 
ry respect. This however |use(j to discribe it. As center, 
could not be said of tbe Black :jjjs niethod of jumping was
Demons. They \vere kno\frn to 
be not averse at any time of

RiDIO

JEI TURIT KĄ PARDUO 

TI PASISKELBKIT “DRAU 

OI”.

ted, it appeared tliat tliese i fouling their opponents, espe- 
two teams. were tied for first c Lai Iv when they could escape 
place having the šame num-' the uotice of the referee. Be- 
ber of vietories and loses to cause of this fact the Black 
their credit. Therefore the Bear Demons were considered 
athletic officials after their as poor sportsmen by all the

to elbow the opposing center 
or to butt him with his knee. 
The other players were none 
the better on tbe eam. With

special conference ordered tbe 
cbampionsbip series, announ- 
cing tliat tbe vdnnMig team 
would not onlv win tbe city 
cbdmpionsbip^ būt tliat each 
member of the winnrng team 
would be awarded a solid gold 
basketball token engraved 
witb bis name, bis teain’s and 
the date of the city champioit- 
sliip series.

Apart from the honors ac-! 
eruing to the winners there' 
was štili another factor wbich 
inade their struggle fot su-! 
premacy all the more bitter. 
Tbis bitterness was due to

other teams jncluding tlie Vy
tautas A. C. ’s. The Black 
Bear Demons resented this a- 
ttitude ahd therefoTe made 
every attempt whethet fftif 
or foul td reciprocate. A s the 
Vytautas A. C.’s were their 
onts-tanding tivals the Black 
Bear Demons hated tberti all 
the ntore.

Thus feeling amohg thė 
mefnbefs of both teams rart

NĖR
DAUGIAU
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Hiafleni Oil CapSūlea 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kėpeftų ir Pūslės netvar
kos. Nė naujoviškas išradirtias.

Kaip Philco, General Mo
tors, Brunswick, Victor,• I
RCA Radiolas, Spaęton, 
Stromberg Carlson, Atwa- 
ter Kent ir kitų.

Refrigeratoriai, 
mui mašinos.

skalbi-

■ I. . '
KELIONE PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvi}. įCeliautojai 
visu kėliu pamatys nematytų 
dalyki}, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu į 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose i 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjiino Panelės Šv. par. vi
karas, Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė ]mi Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
ir indomiai parašyta. Kaina 
$1.50. Gulima gauti pas gerb. 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” vajaus 
kontestininkus.
Knyga ypatingai indomi bus 

vykstantiems į Lietuvą, o 
taipgi gera yra ir visiems ki
tiems.

bet viri 200 met solė dau
geliui ligų. Malonios Vartoti. 
Vlsosė vaistinėse tfijų dydžiu. 
Ieškokite "Gold Medai” Vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

mins nvuuMB rnmammu
Dalykai reikalingi namuose it namų aptaisymni. Dabar 

kainos žemos. Getas pentas nuo 11.45 gtil. ir aukščiau.

Ir kitų dalykų kainos yra taippat mažos, kaip va bru- 
šiai, spondžiai ir tt. 5% nuolaidos cash perkant.

A. X LVTKtla

1421 So 49 Oottrt Oicbro, U). Tel. Cicero 2725 R

$5,000.00 Už $10.00
VYRAMS IR MOTERIMS NUO 18 LIGI 50 METŲ 

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimes
Mes Apdraudžiaine — Insurinamc į vieną iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių accidentų. 
Ištikus ūelaimm iŠ priežasties antomohlliaiis kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar public automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduoty bile koks auto
mobilius, tuomet ši apdrNuda moka $25.(M) į savaitę pa- 
šelpoa per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutyje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00 
į savaitę. O mirus išmoka . $5000.00
Mokesčiui tik $10.00 UŽ Visus irtettis.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės:

VINCAS RUK8TALIS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, IIL

TELEFONAS HEMLOC’K 5210.

Pkrfor setai. Jus rasite 
Sudriko krautuvėj už pri
einamų kainų.

Nauja radio, screen grid, 

7 tūbų gražus kabinetas

nž ........ <90.00

LIETI VU RADIO VAI,.

NEIMLIOMIS
Nuo 1 Iki 2 vnl. po plotų 

stotis WCFL, 970 ktloc.

KETVERGAIS
Nuo 7 Iki S vitl. vnkare 
stotis WHI«V, 1420 klloc.

JOS. F. BUDRIU,
Ine.

5417-21 S. HALSTED ST.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

advokatai— ----- - - - -

JOHN B. BORDEN
(John Bagdetanas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph (727

2151 W. 22 St. € iki 9 vak

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9800

PAOL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmtestyje 
Room 2(14

ONE NORTH LA SAtLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madlson Sts.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

_______________ (__________

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose ■■— nuo 3 iki t 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 Bast 107th Street

Rampas Michigan Avė.
Tel. Pullnian 5950—namų Pull. 6377 

Miesto ofise pagal sutarti
127 B. Dearborn Street 

Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

Local Office: 1300 S. UNION AVĖ. 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 
(Ižsklriant Sercdas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8outb La Šalie Street 
ROOm 1701 Tel. Randolph 0331

Valanda# n tie 9 ryte iki 5 vai. vak 
SŠ41 S. RslAlefl St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 iki 9 vakare 
tltarri., Ketv. ir Subatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutartj.
6503 So. Campbell Aveuue

Telefonas Itepubllc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas -vidurmlestyje 
Room 1802

CHICAOO TEMPLE BLOG.
77 Weat Washington St.

Cor. Waahlngton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Centrai 2*78

Namų Tel. Hy<Je Purk 3395
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS. Bitinas, lp. Labanauskas, A. 

Vaičikauskas, U. Vaičikaus
kienė, L. Jusevičius, J. Jague- 
kien£, J. Šarkienė, O. Skir- 
montienė, O, Černauskeinė, P. 
PeldtžienČ, Ig. Kraujalis, A. 
Railaitė, O. Budrikienė, J. 
Rokienė, J. Ivanauskas, J.

darbo, bet girdėję jį porą kar
tų, mes žinome kad ateinan
čiame jo vakare susilauksime 
malonių surprizų ir tik gali
me karštai rekomenduoti 
dainas mylintiems lietuviams 
šio koncerto nepraleisti.

Programe bus daug kitokių 
įvairenybių. Pradžia bus šeš-

rininkams: — “Nežudykite 
mano sunaos. Pristatykite jį 
man gyvą!”

Suokalbininkams rūpėjo se- Toi. canai 6764 
uio karaliaus vainikas, ne Se
vilijos sudeginimas. Jie rūpi
nosi nužudyti Armingiltį, bet 
visa atsargiai; geriausia, kad 
patsai tėvas tai padarytų. Po

DAKTARAI:

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

- IR OBSTETRIKAS
Gydo staigiem ir chroniškas 

vyrų, motorų ir vaikų
ligas

tą valandą; po koncerto, šo- įvairių smurtų, klastų Armin- DARO OPERACIJAS
kiai. Vienas.

X Vakar Aušros Vartuose 
prasidėjo 40 atlaidai. Gražiai 
surengta procesija, giedant 
papunkšeiui didžiąjam para
pijos ir mažąjain mokyklos 
chorams šv. Sakramento iš
kilmingoji eisena, dalyvaujant j Knistautas, E. Danikauskienė, 
pirmąją &v- Komuniją ryte O. Bartkienė, Ig. Sakalas, Ig. 
priėmusiems mokyklos vaike
liams, visų dalyvių širdyse kė
lė nepaprasto dievotumo ir 
šv. Sakramento garbinimo 
jausmus.

Kryževičių, M. Stankelis, O. 
Kruševičienė, V. Petrauskas, 
P. Atkočiūnas, J. Kudirka, A. 
Petraitis, S. Voline, J. Rau-

VYČIŲ DEBATAI GRA
ŽIAI EINA.

parus keturiais balsais pui
kiai giedojo gerai vietinio

biškis, A? Bigelienė, V. Buo- 
X Pirmuosius atlaidų miš- ba, D. Stogis, J. Grigaliūnas,

J. Petraitis, O. Zopelienė, S. 
Cibulskienė, J. Budsinauskie- 

vargoninin.ko J. Brazaičio iš- nė, B. Kielienė, V. Žalimienė,
lavintas didysis parapijos cho 'A. Gedvilaitė, K. Tumanaus- 
ras. Pamaldžių šv. Sakramen- j kas, M. lvairaitė, J. Miliaus- 
to garbintojų iš įvairių kai- 'kaitė, P. Šemetulskis, P. kai
myninių lietuvių kolonijų bu-.kienė, R. Kairienė, R. Povy-

Pirmas susirėmimas debato- 
rių jau praėjo. Gražu, kad tiek 
daug mūsų čionai gimusio 
jaunimo interesuojasi tais de
batais ir daug juose dalyvau
ja-

Kitas “turnauientas” tarpi 
debatorių, atstovaujančių Chi 
cagos kuopas, bus kitą sakai
tę. Tėmykite “Vytyje”.

giltis nuteisiamas mirtin. Ir 
čia tėvo širdis neatleidžia. 
Karolius, duodamas mirties 
ištarmę, sako:'“Žudydami Ar 
mingiltį, nekankinkite jo — 
jis mano sūnūs!”

Norėdami pamatyti šitą 
gražų veikalą “Du Vainiku”, 
kurį vaidina kolegijos moki
niai, atsilankykite 26 d., 
sekmadienio vakare Užgimi
mo Panelės Švenč. parapijos 
svetainėje Marąuette Pūrk.

Ligonius priima kasdieną auo 
pietų Iki S vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomls tik 
ĮSkalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija, ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas Groveklll 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 ir 6:30 Iki 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedaliomis pagal sutarti.

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė 8e. West«*n Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt SL 

Tel. Canai 2310
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Dearborn 1883

DR. BEN J. W. MACH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Plttsfleld Bldg. 
55 E. WASHINGTON ST.

Ofiso TeL Victory 4891 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas MoteriėMų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street 
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-18

Tel. Lafayette 8798

DR. A. J. JAV01ŠI
Vai.: 2 liti 6 X> ptotų, f ttt I

Office: 4459 S. California Avė 
NedMteje pagal nutarti.

J.

PADĖKA.

vo pilnutėlė bažnyčia.
X Šiandien ir ryt 40 atlai

dų suma 10 vai. ryto.
X Šiandien po pietų 2 vai. 

kun. J. Mačiulionio, M. I. C. 
bus moksleiviams pamokslas, 
Šv. Sakramento atlankymo pa 
maldos ir pasiruošimas prie 
Šv. Komunijos “in corpore”, 
vakare mišparai 7:30 vai.

Ryt Šv. Sakramento įstar 
tymas 5:30 vai.; suma 10 vai.; 
po piet adoracija šv. Sakra- 

" mentd 3 vai. ir vakare 7:30 
Vai. užbaiga.

X Sunkiai karštlige sergan- 
iitį ,1^ m fortas išveržtas
<?dok 'l’ouniy ligoninę.

X Sidabrihio Jubiliejaus ban

? <

dauskienė, J. Povylauskas, S. 
Bagačiunaitė, P. Kalnys, J. 
Jakaniutė, M. Brazauskaitė, 
S. Kazanauskaitė, E. Rubienė, 
J. Šiaulienė, A. Šiauliutė ir 
A. Šiauliutė.

“MOTINŲ DIENĄ” PET
RAIČIO KONCERTAS.

Geg. 10 d., t. y. “Motinų 
Dieną”, Lietuvių Auditorijoj 
įvyksta žymaus Philadelpliijos 
dainininko, Petro Petraičio, 
koncertas.

Bus tai aritra jo vizitą Clii-
į vagoje. Jo pirmas atsilanky

mas mūsų mieste buvo du me-
tu atgal su operete “Mūsic 

kėlės pirmieji pasiėmė šie is- in May”. Tuomet jo dalyva- 
-’ J/rivrotkus, B. Urbana- vimas “Draugo” koncerte žy.-

’ vičius, S. Biliis, E. Trakinai- niiai pagražino programą jr 
tė, J. Mafkevičius, P. Kazlaus iš to trumpo pasirodymo mes 
kas, K. Kulbis, M. Brijotiepė, įišsinešėmė nepamirštiną įspu- 
M. Štankjenė, N. Mažonienė, d j. Iš jaunos, bet galingos kr u 
P. Šliogerienė, E. Pocienė, A. tinęs, jo malonus balsas pri- 
Radzevičia, A. Malakauskas,;pildė prisikimšusią salę ir 
P. Maciejauskas, V. Miltenis, publiką nustebino, tiesiog už- 
O. Žastautienė, S. Ūsas, O. elektrizavo. Ir kas visiems y- 
Jankauskienė, M. Siminienė, patingai patiko, kad šis ang- 
J. Šiaulienė-, O. Dačiolienė, J. Įiškos operetės artistas mus
Kulbienė, O. Jodikie.nė, V. Bu- 
činskienė, I). Gasparkienė, B. 
Motiejaitis, M. Miliauskienė, 
M. Stumbrienė, J. Zalatorie-

UNITY L. B. C.
Visiems prisidėjusiems prie 

Town of Lake. — Unity klū j rinkimo aukų L. K. J. S. “Pa-
be susiorganizavo baseball ty
mas. V. Kosmauskas mano tu-

vasaris”, Ramygalos kuopai 
nukentėjusiai nuo nesąžiningų

rėti tvirčiausį tymą, nes žai-1 asmenų. Ypač dėkingi esam 
dėjai yra gerai išsilaviųę loš-1 savo garbės nariui Petrui Gri- 
ti baseball. Tymas yra pasi- j tenui, pradėjusiam šias aukas 
rengęs lošti su kitais tymais
kas savaitę. Tymas turės ge
rą paramą iš klubo jaunimo, 
nes yra gerų vaikinų, kurie 
dirba klubo naudai. Velijame 
gero pasisekimo.

Vienas iš narių.

TAI NE KOMEDIJA, BET 

TRAGEDIJA.

Savo klastingų patarėjų Į- 
kalbėtas karalius Liobgiltis 
pašalina savo sūnų Armingil- 
tįr iš Sevilijos—gubernatoriaus 
vietos. Sevilijos gyventojai 
pradeda karą prieš gotus. Ka
ralius įkalbėtas, liepia sude
ginti miestą, bet tėvo meilė 
neleidžia jam žudyti sunaus 
ir todėl jisai įsako savo ka-

sužavėjo dainavimu vien tik 
mūsų, mums visiems supran
tamų, lietuviškų dainų. Pats 
dainavimas taip pat buvo lini

nė, A. Žebrauskienė, P. Šlic- [ms suprantamas, nes jo žo- 
kienė, Ig. Pronckus, P. Skir- 
montas, J. Judickas, A. Fabi
jonas, G. Baliauskienė, S. Ži
bąs, Z. Vaznonienė, M. Jas- 
nauskienė, M. Petrauskienė,
A. Linkevičienė, M. Aitutienė,
J. Stumbris, P. Miliauskas, M.

buvo tariami taip aiš
kiai kad nepražuvo jie ne to- 
lymiausiame salės kampe. Iš 
tikiu jų, gal ir abe jotume apie 
visus tuos pagyrimus, kuriuos 
tenka dažnai matyti rytinių 
valstijų laikraščiuose link jo

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

y.v- mr*

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mep visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų] 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEHC1S & CO.
JOSŲ GRABOBIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1637 WEST 51 STREET 

Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. n-12 d.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪLTS

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenwood 5107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakar*
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

rinkti ir garbės narėms: Onai 
Samsonaitei ir Onai Aleliū- 

,menei, tęsusionis pradėtąją 
rinkliavą iki galo, Pranui Ol
šauskui paaukojusiam rink
liavai auksinį laikrodį. Ir 
visiems kitiems prisidėju
siems bet kuriuo būdu prie 
šios rinkliavos įvykdymo ta
riame pavasarinlšką a'ių!

Pinigų gavome 1269 litus 14 
centų. Gautuosius pinigus su
naudojau! per kuopą Dievo 
garbei ir tėvynės naudai.

Už visus geradarius šįmet, 
šv. Aloyzo šventėje, Ramyga
los bažnyčioje, bus iškilmin
gai atlaikytos šv. Mišios.

L. K. J. S. “Pavasaris” 
Ramygalos Kaopos Valdyba

DR. A. R. MCGRADE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

UŽUOJAUTA.

G R A B O R I A L

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystėa.

OFISAS
468 West 18 Street 
Telef. Canai <174 
8KYRIUS: 8288 8. 
Halsted StreeL Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAVICN
LIETUVIS GRABORIUSB

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu atslSaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2816 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
skyrius

1439 S. 49 Cburt, Cicero, Dl. 
Tel. Cicero 6927

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muaų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi- 

| me iftlaldų užlaikymui 
I skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai. .

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIU GRABORIUS 

Ofisas

4603 So. Marslifield Avenue 
Tai. Boulevard 92T7

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chioago, III.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

16S0 W«rt 4ttb SL

S. M. SNŪDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Dldal4 graži koplyčia dykai
718 WE8T 18 8TEEET

Tai. Roosevelt 7612

BUTKUS

710

UKDERTAKIMO. OO.
». B. Madley Ut

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREET

Canai 8161

OFISAI:
T. . ~ , , . . ,4901 - 14 SL 2994 Washingto«>Lietuvis Gydytojas ir Cni- 10-13. 2-4. 7-9 12-2. 4-9, BivA

rurgas perkėlė savo ofisus į TeL C1~"> “2 Kedr,e
naują vietą po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-0 Rezidencija
ti. Tel. Boulevard 7820. Na- 4719 west 12 pi 

o * * 11. A Tel- Cicreo 2888mai: 6641 So. Albany Avė.,______________

DR. S. A. DOMAI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nedėltomi»

Tel. Prospect 1930.

Tel. Hemlock 8700

Reiškiame gilios užuojautos 
p. A. Nausėdienei vienai Mo-J 
terų Sąjungos organizatorei, 
netekusiai mylimos motinėlės.

Moterų Sąjungos 21 kp.

Ir Paultoa CHA 
Tat Boulavard 6999 . 9919

Nnlludlmo valandoje kreipkitės 
prie maaųa patarnausiu almpatiž- 
kai. mandagiai, garai ir pigiau 
negu kitur. KoplyOa dal ftermeaų 
dykai.

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. T&lmam Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
. Chicago, III.

Rez. TeL Prospect 0810

DR. D. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 8186 Seuth Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

VaL 2-4. 7-9 v. v. IMOriant K«L

Ofiap Tel. Vlrginia 0036
Rezidencijoa: Vau Burea 5869

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Sr 6 iki 8 v. v.
Z i ' J

NedėUomia nuo 10 iki 12 ryto 
Namų ofisas 3413 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:10 iki 9.-80 vak.

PLATINKITE “DRAUGĄ”'Ai L. DAVIDONIS, M. D, |)fl, s. BEZIS
AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITO, OPT.
DR. J. P. POŠKA

OF. 8133 b. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Utarn. ir Subat. 
3-t vak. Šventadieniais pagal sutarti

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
TaL Kenureod 6107

Valandos:
Nuo 0 iki 11 valandai ryto: 

Nuo 6 iki 8 valandai vakaru 
Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

Ofiso Tel. 
Of. ir

Victory 8687
Rez. Tel. Hemlock 8874

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų kartų. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpų regys- 
t« ir tolimų regystp.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boūlevard 7589

DENIISTAI
Pbona Boulavard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virt Marsball Drug Store 

ArU 47th Street

1!i-: ■ -r
Ofisas 2201 W«et 22tid

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canai <229 
Rezidencija: 6640 So. MapievaoA 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto.

.Tel. CanaJ 0257 Rea Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1821 8OUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ąta 
Valandos 11 ryto iki 8 po platų

9 Iki 9:80 vakare

Tai. Canai 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Bsradoj pagal autart]

Res. Tel. Midway 6612

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenua Ir 24-tas Straar 

Telef. Wilraette 196 arba 
Canai 1716

Valandos: 9 iki 4 p. p. PansdėllaB 
ir Ketvergals vakara

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
UETUTI8 ADŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th SL 
Kampas Halsted St

Valandos: nuo 10—4; nuo 
Nedaliomis: nuo 10 iki 12.

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAB
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 *9 
pietų: 7—8:80 vakare 
NedėUomia 10 iki 18 

Telef. Midw«y 2880

Tai. Cicero 1889

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL kasdlea auo 19 v. ryta Iki 9 
vai. vakare

Nedėllomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, HL

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVK 

Tel. Yards 0994
Residencljos Tel. Plaaa 8299

VALANDOS: 
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki I po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakara 
Nedėl. nuo 19 ĮM *19

Platt Bldg., kamp. 19 St 2 aukitaa 
pastebtklt mano Bkabas

VaL 9:89 ryt Iki 9:80 vak. Serado- 
mls 9:19 iki II v. Nedėllomls a4r.

skirtų valandų. Room 9 Brldgework

Dal susitarimo Tel. Cicero 49

DR.6.L.MAD6E
DENTISTAS * *

Val.s 9 iki 12. 2-4 ir 6-9 v. v.
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.

Del nedarbo kainos sumažintos
auksinės crovrng ........................ 86.06
Porcelino filling .......................... 9.00
Sidabro filling .............................. 2.00
Plettos ........................ ................ 20 00

dančiui .. ................ 6.00

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tsl. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakara



C H I C A G O J E
DAUGIAU KAI MĖNUO 

PRAĖJO.

Kaip greitai jau mėnuo pra
ėjo, kaip toji skaudi nelaimė 
palietė pp. Nausėdų Seimą.. U- 
kanotą penktadienio rytą, ko
vo 13 dieną, aprūpinta šv. Sa
kramentas, nes velionė turėjo 
paprotį kas penktadienis pri

visų parapijų ir vienuolyno, man mamytė ką pasakys.” 
Vienos net iš Romos. Brangus Reiškia, negali save pertikrin- 
sidubro spalvos karstas ap- ti, kad jos nėra ir daugiau 

imti šv. Komuniją, mirė a. a. j suptas gėlėmis. Ypatingos e- nebus. Tokį didelį ilgesį ir 
Karolina Runovičienė, žvmio- (lektros šviesos vaizdavo sau- liūdesį sudaro tiktai tikra 
sios lietuvaitės, gerb. Antani- lėtekio reginį — priminė už- meilė. Juo daugiau ji savo
nos Nausėdienės motinėlė.

• A*, a. Karolina Runovičienė
buvo ypatingai ramaus, ty
laus, malonaus būdo, nuošir
di. Nemaža metų ji išgyveno 

. šv. Jurgio parapijoj, tačiau 
mažai ją kas pažino. Tie-gi, 
kurie pažino, vien mini jos 
nuoširdumą, malonumą dievo
tumą. Visa atjaučianti, visa 
suprantanti. Tai buvo asmuo 
pp. Nausėdų name, prie ku-y
.rio visi kreipėsi patarimo,

Brighton Park. — Mūsų 
nnolyno ir iš visų parap., gerb. veikėja p. L. Račkauskienė
Sesuo Viršininkė iš “Rosary! persikėlė į senąją vietą _  Oi musių pavasary iš žiemos
College”, gydytojai, advoka- Moterų Sąjungos 21 kp. TownlmieSU pakylą nę trilionai, bet 
tai, redaktoriai ir kitos ir ki- of Lake. 'tikri mirijadai porų.
ti. Gerb. dienraštis “Pran-; p.ne Račkauskienė tris i Sveikumo direktorius nuro- 

svarbiuose gyvenimo klausi- gas” pasipylė giliomis užuojdu inetug darbavosi Moterų Sąj. žmon®ms ne kovoti mu- 
tomis nuo organizacijų ką- 2() kp Jog darbai visados ne.
rioms jos dukrelė pašventė gl.ažįos fcp/naudo£l jį vi. 
dalį savo gyvenimo jų darbe. Lldos pasižymėjo 20 kp. gan
esnieji reiškė užuojautą' gomig aukomis> visuomet bu

sias, bet nuo musių saugoti 
kūdikius, kadangi musios dauj 
gelį kūdikių susirgdina ir nu
varo į kapus. -

Mūšia yra didelis ir begalo
Jau metai kaip gerai nesi jau- konsulas A. Kalvaitis, Serb-1 If lkajų ar Bažnyčios labui, ar Pav°.Pn£as visuomenės prie-Į

muose. Kaip mama pasakė, 
taip buvo daroma. Ir niekad, 
nei vienas jų šeimas narys 
nesigailėjo jos klausės.

Velionė turėjo širdies ligą. i telegramais. Gerb. Lietuvos :VQ pirrnutinė prisidėti prie 
• ___•__ a __ i. I

tė, gi per paskutinius šešis; Pikėjlingienč iš Kauno ir kiti. „^„įjaejjog naudai,* katali- 
mėnesius buvo visiškai rinito-i Gi telefonu reikštų užuojautų kiskos įetaigos palaikymui. Ji 

djdeKs daugybės. Turėta tam buv0 M kp nlltarimlĮ rašti- 
žmogus telefonams atsakyti. Ininks ir sav0 darbų atlikdavo 

Į Šv. Kazimiero kapines ly- gritįįįj
dėjo virš šimtas automobilių. T Be to p BaSkauskienS yra 
Nusitiesė ilges eilės. Kapuose padėjus suorganiiuoti Mari- 
žmonių labai daug. Paskutinės jomj Koiegijos 35 sky

je padėtyje — tenkinosi vien 
kambariu ir lova. Gerb. dr.
A. G» Rakausko globoje ir rū
pestingoje namiškių priežiū
roje, velionė pasilaikė kiek il
giau; iki išsisėmė paskutinė 
širdies pajėga. Ir penktadie
nio rytą mirė.

A. a. Karolina Runovičionei 
□įauginus vieną dukterį Anta
niną, nepaprastais gabumais,

KĄ JŪSŲ SKRYBĖLĖ PASAKO APIE JUS?
Ištikrųjų Skrybėlė dailina arba gadina moters išvaizdą. 
Niekas geriau neįrodo moters asmenybę, gražumą ir grakš
tumą, kaip jos skrybėlė. Išsirink sau skrybėlę Fenzau’s 
skrybėlių krautuvėj.

2-RAS FLORAS 
VAIKŲ, MERGINŲ 

IR MOTERŲ
$1.00 iki $1.88

' t
DIDELI STORAI 

VIENAME

----- - ’I'VVIM —

MILLtlNERYj

1646 — 48 WEST 47 STREET

‘Didžiausi Skrybelninkai Chicagoj”

SAUGUS BANKAS
Atsakomingų Žmonių Vedamas

The Central Manufacturing District Bank 
įgijo visuomenės pasitikėjimą per 19 metų 
stipraus ir atsargaus vedimo ir per 19 me
tų nuolatinio augimo.

Resursai iš arti $12,000,000.00 jūsų fondų 
apsaugojimui — direktoriai ir viršininkai, 
kurie yra gerai žinomi ir gerbiami šioje apy
linkėj — žmonės čia yrą tokie, kurie kalba 
jūsų kalbą — visos šios yra priežastys, kurių 
delei jūs privalote kreiptis su savo finan
siniais klausimais j šį stiprų ir saugų banką.

Central^SS^Bank
A TRllST COMFAMY 

1110Vfert35* Street

Valstljinls Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

davus jai mokslą, 
laidotuvės buvo didelės, ne

paprastos. Kambarys atrodė 
kaip koplytėlė, palmomis iS- P-nia Nausėdienė, palaido- 
statyta. Daugybė gėlių, nuo j jus savo motinėlę dažnai sč-
artimųjų jos dukrelės drau-Įdi tam kambarėlyj, kur moti-'jamos visuose kulturiniuose 
gų. J?>v. Mišių arti šimtas iš'na sirgo ir neeina iš jo. “CpĮ i kraštuose. Tenai prieš jas nie-

tekančią saulę a. a. Karolinos j mamytę mylėjo, tuo labiau jos 
naujam gyvenimui. Velionė {ilgisi.
aprengta pilkuose šilkuose. Į 

Šermenyse, dienomis ir y®- j 
karais, žmonių įvairaus luo-‘ 
nio ir profesijų buvo labai Į 
daug: gerb. dvasiškiai, gerb. į
Seserys Kazimierietės iš vie-

Tyla.

NUSIKĖLĖ Į SENĄJĄ 
VIETĄ.

ceremonijas atliko gerb. kttri. 
A. C. Martinkus. Dalyvavo ir' 

kun.gerb. kun. Ig. Albavičius. Linkime jai pasisekimo dar- 
štai, žmegatta gyvenimas! Ko-^jį 21 kp. .TowB bf likę, 
km baisi tragedija. Dingo am- kaip senian kad darbavos.

—-------------------- - I Bendradarbė.

-^1

VIENA KAINA 

VISIEMS

$3.95
$3.50

$2.95

"SS

žiams iš pasaulio ir nebebus 
daugiau, nežiūrint kaip bran
gus, kaip reikalingas būtų. 
Paliko visus savo mylimuo
sius, artymuosius. Nieko ne 
gaila, nieko nejaučia.

rių, Brighton 
gražiai veikia.

Parke,> i. kuris

SKELBIAMA KOVA MU- 

SIOMS.

Illinois valstybės 1 visuome
nės sveikumo direktorius Dr.i _ ■ ' I ' ■ 1
Andy Hali skelbia kovą mu-

A UTOMOBILĮAI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE
KAINA (846.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turimo Įvairių jvalraualų 
vartotų karų už labai mažą kainą.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 8666
3962 Archer Avenue

WILLYS KNIGHT 
W|LLYS6 IR8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės j 
mua Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekaaikaą J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis, 3. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumehaks savininkas
610 WEST 35 STREET ,

I Tel. Taxds 08»»

FREE WHEELIN0

STUDEBAKER
Vienintelė Htndebaker Lietuvių 

įstaiga ŲhieagoJ
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kalnaa

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 71(9 
- A. Kasulls ir J. Z a bu kas, Sav.

DŠAUOAS
šioms. Jis ragina visus gyven- kan. Steponaitis) gavėnioj ve-1 Oriental teatre rodoma vei- ma “Kiki.” Dalyvauja Mary
tojus griežtai kovoti ir nai
kinti musias visur visomis 

priemonėmis. Musių naikini
mas turi būt pradėtas balandy 
ir vedamas ligi spalių mėnesio 
pirmųjų dienų.

, Musios be atodairos kovo-

ko neveikiama, kur žmonės 
tamsūs, nerangūs arba neturi 
kovai jokių priemonių pranešti apie jos davinius ra-

Musios yra žmonėms labai "i0110 valdybai. Toks sistema 
tizuotas darbas turės duoti 

“Š.”
žalingos. Jos išnešioja užkre
čiamųjų ligų perus. Tais pe
rais jos užkrečia gyvenamuo
sius namus, maisto produktus 
ir kt. r ' . *

Musios begalo veislingos. Iš 
naminės (jų yra įvairių rūšių) 
musių poros per keturis va
saros mėnesius gali prisiveisti 
5,500,000,000,000 (penki tri
lionai ir 500 bilionų) musių.

šas. Kaipo tokiam neturi būt 
nei mažiausio nuolaidumo.

Mūšia yra visų priešas. Vi
ši ją turi kovoti ir naikinti.'

IŠ KATALIKŲ VEIKIMO 
CENTRO DARBUOTES

r , ■---- - 'liti.1 • ».

Nauja Katalikų Veikimo Ce 
ntro Vilkaviškio rajono valdv.- 
ba, išrinkta 1930 m. gruodžio 
4 d., ėmėsi dąrbo energingai; 
pasidalino darbą .sekcijomis, 
padarė 6 posėdžius, išleido 7 
aplinkraščius. Paskutiniu ap
linkraščiu kreipėsi į klebonus, 
prašydama padaryti rinkliavą 
katalikiškajai akcijai per At
velykį. J. J. E? E. Vyskupai 
maloniai šiai rinkliavai prita 
rė. Keli rajono' valdybos na
riai (J. E. Vysk. Reinys, pro f.
Aleksa, prof. Dambrauskas ir į kitus miestus.

j v ai ros Kontraktoriai

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

M. YUSZKA 

Plnmbing A Heating
naipo 'tetaria Keturiems natai 

■ausin kuogeriaueta.

<426 So. W«ttern Avė 
Tel. Lafayette 8227

J. N, RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ 

Tel. Lafayette 7545

Geros išdirbystės pilnai ni- 
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 

Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava ............$3.00
Aliejinė maliava .........  $3.65
Kopėčios 6 pėdų ............$1.30

dė įvairiose vietose roko lėk- kalas “Skippy.” 
cijas. | United Artists teatre rodo-

Pačiame rajone sutvarkyta
darbas apylinkėmis. Apylinkių
dvasios vadovams ir jų pade- j
jėjams uždėta pareiga lankv- a
ti Katalikų Veikimo Centro i
skyrius su pamokslais ir pas-j
kai,tomis, jvykdinti apylinkėj!
bent vienus kursus per metus, į ....1 ! įteik motorų operatorių su paty
daryti reviziją skvriuoes irsimu

gerų vaisių.

YVESTCHESTER

Visi prisirengimai jau pa
daryti pagerinti susisiekimą 
tarp šio miestelio ir Cbica- 
gos. Iš vienos pusės darbai 
eis ant C-hicago Aurora & EI 
gin geležinkelio ir Great Wes- 
tern iš Indiana Harbor Beit 
Linijos ties Bellwood.

Tas pagerins susisiekimą ir 
geras darbininkų skaičius 
gaus darbo. Susisiekimas pa
gerės tarp Chicagos ir YVest 
chesteir. < 1: A

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar ei
na veikalas “City Streets.” 
Dalyvauja »Qary Cooper, Pa
ul Sukas, Sylvia Sidney ir 
kiti.

Roosevelt teatre eina vei-. 
kalas ‘ ‘ Dishonored ’ ’. Dalyvąu 
ja Marlene Dietrich.

McVicker teatre rodomas 
“Strangers May Kisš.”
AR ŽADI KRAUSTYTIS?

M

n•'

■r*iA.
- 7126 So.- Rockwell St. - 

Tel. Republič 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yVa grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir

■ enr Itfpuplic <896

D. GRICIUS
JENEKALIK KONTRAKTORfltg 
Statau namus kaip muro taip Ii

.nedžlo nuo mažiausio iki didžiausio 
Kainos prie.namtausios.
2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & GO.
Ckneraliai Kontraktoriai 

Real Eatate
2621 WE8T 71 STREET 

Telefonas Hemlock 0367
Res. Orovehfll 1680

Phone Vlrglnla 29(4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

šapos Telef. 

Hemlock 28(7

Namų Telef. 

Republic 6(38

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

—— -u.

PRANEŠIMAS

B & M
. BERZINSKI8 Ir

A. N. MASITLlS
C A F E

6200 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Republic 4644

I.IĮPSON BROS. 
325 W. Adams St.

'ĮVAIRU8 PARDAVIMAI

NAMINIAI RAKANDAI 
PARDAVIMUI

Turi būt parduoti tuojau keturių 
kambarių aukštos rųšies rakandai, 
kauras, elektrinis radlo, lempos Ir 
kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite grci 
tai. Bus galima visus daiktus par
duoti ir atskirai. Apleidžiame miestą.

3040 West 62 Gat.
Parsiduoda parloriaus, tnleg., vir

tuvės forn. PigiaJ. 625 Beldon Avo.

3 kėdžių barbernė. Gyv. kamba
riai. 360 No. Cicero Avė.

Plumbing & Heating Supply — 
olselio ir smulkm. ha.rdware ir ma
liavų biznis. Pigiai. Reik (3,000. 
4344 W. North Avė.

Buče.rnė ir grocernė, pigiai, gera 
vieta, pusė Įnešti, lengvus išmokėji
mai. 5405 So. Maplewood avė.

Hem8titching ir Gift Shop, pigiai 
už cash. 5247 Irving Park Blvd.

Parsiduoda bolinė, 7 stalai, ciga
rai, gėrimai, standus. 4958 W. Dlvi- 
sion St,

Pigiai senai Įsteigtas paukščių ir 
kiaušinių marketas. 1237 W. 103 st.

Bowling — Bolinė — 6 alleyg. 8 
stalai, gera vieta, senas biznis. 1454 
W. Madison.

Grocernė,, pamatyk, geriausia vie
ta apylinkėj-. Kampas. Daug stako. 
Geras llstas. 1500 W. 63 St. •

SEAL ESTATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortgą- 
jčių; mažas kotnišinas, teisin
gas' patarnavimas. C :''t:

justi# MACKIEWICH

2342 South Lėavitt Street 
Canal 1678-1679

Rendon ar pardavimui 20 ak., 
2 upės, Į rytus, nuo penton Harbor, 
5 kamb. namas; 2' aukščių barnė, 4 
ak. javų, tik (35 per mėn. Kreiptis 
4109 No.’ Lowėll avė.'‘po' 6' vai. vak. 
Sav. Alke. ->-• -- -

-iaKR.\B BAHGENAS
8 kamb., 2 aukščių plytų rez. tal- 

ltų virtuvė Ir" maudynė, 2 RaM} plytų 
fcar., vertas (13.000, Sav. išvažiuoja, 
parduoda už (8,800, 2 bloku 63 ir 
Westfirn. Turi parduot. Beverly 063f 
J mainus mažas bung. ar namiukas.

Beik vasarnamio aur karpenterle 
darbo už lotą miesčiuke Poeen, III. 
7118 Union Avė. Vinc. 9196.

Reik parduot mod. 6 kamb. ply
štų bung., lotas 85x125, vertas (9,000, 
dabar už (7,000, (8,000 cash. 3513 
Gunderson avė., Berwyn, III.

5 kamb, plytų bung,, mieg. por- 
člu8, gar., jėla išbruk. ir išmok. 
Pigiai, mažai Įmokėt. 4916 Concord 
Pi. Berk. 3939,

7048 Eberhardt avė., išvažiuojam, 
parduodam 8 kamb. plytų nagias,

1 mod. St. A. aliejaus šlld., gar. ma
žai Įmokėt. Likusi, kaip renda. ((,* 
500. Vinc. 1486.

5 kamb. plytų bung,. 1-mas morg, 
(3,600, cash (3,450' sav. 3320 W. 60 
Pi. :

Pigiai dėl Ilgos 4 kamb. stucco 
namaą puiki vieta Riverstde, lotas 
50x100. gera tranap. Kaina 35.266 
Sav. 192 Burlington Rd. Tel. River
stde 5641 M.

8 lotai su pagerinimais, (3,209. 
6715 So. Newland avė.,- Van Buren 
71(8. •

478 ak. Oklahomoj, kaina (10,000, 
mainyaim. Tel. sav. Van Buren 71((.

MA208 KARMOS PIGIAI.

Turime keletą mažų puikių 
farmų 2 iki 5 akerių. Tinka 
vištoms, triuškiams ir daržo
vėms. Arti transportacijos, 
mokyklų, bažnyčių, krautuvių. 
Mažai įmokėti, maži mėn. iš
mokėjimai. Iš tų farmų turė
si gerą pragyvenimą. Pasko
linsim pinigų namams pasis
tatyti. Galime aprodyti far- 
mos bile dieną.

Z. S. MICKEVI0E 

2505 W. 68 Street

Pirmadienis, Bal. 20, 1931

Pickford.

R, ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dlo. planų rolių, 
rąkordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir mustkoe Instru
mentus.

8650 West 63rd St. Chic&go
Telefonas HEMLOCK 8380

Wm. J. Kareiva
* Savininkas 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREF.N VAIJ.EY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA. STREET 
Tsj. Boulevard 1388

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

>• ».t 1,K i'
Nuslunčiame pinigus Lietu

von paštu Į dvi savaites, tele
gramų Į dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
Į TJetuvą. ’ ,( t

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiame nuo ugnies, 
tornado: taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų- 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu. - { » - {

'i i, Registruotas Notaras
kt-iPAUL P. BALTUTIS

3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, m 
Tel. Yarda 4669

ATMINK SAVO 
A NAUDAI,

Kaų v(Kiainąs rtstė rpBtah* pe>

SM.FABMN&GO.
809 West 35th Street 

CHICAOO
t'KL BOIJL. 0611 ARBA 0794 I 
Visados sutaupysi daug Išlaidu

Parkam Mortgeėlus ir Bonu. 
Skolinant pinigus ant Namų 
Parduodam išmalnom Ir tnžlun 

aaa visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimu 
bet Pardavimo Notarlališkus raštu. 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes 
ATS A KANTT8 PATARNAVIMAS 

T ra pamatu musų Paaekmtnguino 
MES OVA RANTUOJAlf 8AVO 

ATI,TETA DARBĄ

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo (50 iki (300 
šis departmentae yra po valstijos

prieštara ■

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai ar
ba prisiųskite registruo
tame laiške. Tuoj gausi 
banko čekį.

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam. parduodame laiva
kortes ant visų ekskursijų ren
giamų per Lietuvių laivakor
čių Agentų Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAOO, ILL.




